HOQUEI CLUB SANT JUST
www.hcsantjust.net
club@hcsantjust.net

Temporada 2019-2020
FULL D'INSCRIPCIÓ COM A JUGADOR ESCOLA HCSJ

Dades personals Jugador:
Nom i Cognoms
Adreça
Població

C.P.

Telefón Contacte:
Data naixement

D.N.I. nº

Nº Cat Salut
Escola on Estudia i Població:
Nº compte bancari (IBAN)
(Vint-i-Quatre dígits)

Titular Compte
Sant Just Desvern,

de / d'

de

(Signatura del jugador)

Autorització Pares:
(Només en cas de jugadors, menors d'edat)

En/Na
amb DNI nº
, autoritzo que la imatge del meu fill/filla
En/Na
pugui aparèixer en fotografies relacionades amb les activitats del club i amb la
pràctica del hoquei, en les pàgines web del hc santjust, en filmacions destinades
a la difusió pública no comercial i en fotografies per a revistes o publicacions
d'àmbit associatiu i/o esportiu.

(Signatura del pare/mare/tutor)
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HOQUEI CLUB SANT JUST
www.hcsantjust.net
club@hcsantjust.net

Dades Pares:
(Obligatori menors d'edat)
Aquestes dades només es faran servir per enviar els comunicats genèrics del club, com convocatòries, actes, carnet
de soci, etc… En el cas de només voler rebre un membre de la Familia podeu omplir les dades del Pare o Mare, en el
cas de voler rebreu tots dos, omplir totes les dades.

Nom i Cognoms Pare
NIF Pare:
Telèfon de Contacte Pare
e-mail Pare
Nom i Cognoms Mare
NIF Mare:
Telèfon de Contacte Mare
e-mail Mare

Juntament amb aquesta incripció heu d'enviar la transferncia de 60€ d'entrada i 33€ de la primera
mensulaitat al número de compte següient el indicant el concepte:
ALTA ESCOLA I NOM DEL NEN/NENA:

ES25 0081 0156 2100 0109 4915 del Banc de Sabadell

AVÍS: L'informem que les dades personals que consten en aquesta comunicació seran incorporades en un fitxer,
sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de gestionar la relació associativa i esportiva que ens vincula i informar-li de les
nostres activitats. Si desitja exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se per escrit a:
H.C. SANT JUST, Poliesportiu LA BONAIGUA, Passeig de la Muntanya 25, 08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona).
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